
Rarity-foreldreveiledning

For å feire den internasjonale vennskapsdagen 30. juli, kan du hjelpe barnet 
ditt med å bidra til å gjøre verden bedre gjennom vennskap og hjelp til andre.

Den internasjonale vennskapsdagen fokuserer på 
kraften i og betydningen av vennskap – akkurat som 
figurene i My Little Pony gjør.   Visste du at hver av 
ponniene representerer et harmonielement som 
hjelper barnet med å være en god venn? Pinkie Pie 
representerer latter, Fluttershy representerer omsorg, 
Applejack representerer ærlighet, Rainbow Dash 
representerer lojalitet, Rarity representerer 
sjenerøsitet og Twilight Sparkle representerer det 
magiske ved et vennskap!

Disse elementene er avgjørende for å skape sterke, 
omsorgsfulle og empatiske unge mennesker som er i stand til 
å gi noe både til sine venner og til lokalsamfunnet. 

Forskning tyder på at empati, omsorg og medfølelse er til 
stede allerede tidlig i livet, men at barn trenger voksnes hjelp 
for å bli omsorgsfulle og etiske mennesker1. Frivillig arbeid er 
en praktisk, enkel og morsom måte å hjelpe barnet til å vise 
omsorg, giverglede og vennskap på, lære dem hvorfor det er 

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

viktig å hjelpe andre og forklare hvordan de kan gjøre en 
forskjell. Frivillig arbeid vil gagne barnet ditt når det vokser 
opp. Unge mennesker som jobber som frivillige, har vist 
"større respekt for andre, lederegenskaper og en forståelse av 
samfunnsansvar som kan overføres til voksenlive2”

Etter at barnet har fullført prosjektet sitt, vil vi veldig gjerne at 
du kommer tilbake til oss og forteller oss hva hun eller han 
har gjort! Hvis du laster opp et bilde og en kort historie, så vil 
barnet få en My Little Pony-plakat!

Besøk generationOn.org/mlp for å lese mer og for å 
dele din historie.

2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Anbefalt lesning:
Selavi, That is Life: A Haitian Story of Hope av Youme Landowne 
Dette er den sanne historien om Selavi, en liten gutt som ender opp som 
hjemløs på gata i Haiti. Selavi og de andre gatebarna må finne mat og et sted å 
sove. Denne historien viser at det finnes håp for barn som sliter med 
hjemløshet.

Rarity and the Curious Case of Charity av G.M. Berrow 
I denne boken er Rarity glad for å kunne ønske sin nye lærling, Charity, 
velkommen til Ponyville. Men når Charity begynner å kopiere moteguruen ned 
til minste detalj, forstår Rarity at denne ponnien er et problem! Denne historien 
lærer barn viktigheten av å dele med venner samtidig som man er tro mot seg 
selv.

Ideer til hva dere kan snakke om
Bruk tipsene til samtaleemner nedenfor for å 
hjelpe barna med å få en bedre forståelse av 
dette problemet.

  Hvorfor er det vanskelig å forestille 
seg hvordan det er å være hjemløs?

   Hvorfor tror du at noen 
mennesker er hjemløse?

     

  

Hvorfor er det viktig å hjelpe 
mennesker som er hjemløse?

Hva annet kan vi gjøre for å 
hjelpe?

Hva barnet ditt 
vil lære 

• Hvordan det kanskje 
føles for mennesker som 

er hjemløse  
• Hvordan man kan gjøre 
det å “gi noe tilbake” til en 

vane i hverdagen 

Hvem du vil 
hjelpe

• Ditt lokale senter for 
hjemløse, barnehjem, 

krisesenter, asylmottak eller 
barneklinikker.  
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Rarity har en sjenerøs natur og et hjerte av gull. 
Rarity er svært sjenerøs, lager gjerne unike antrekk til 
vennene sine og berører alle med sin positive 
utstråling uansett hvor hun er.
Akkurat som Rarity kan barnet ditt og vennene hans/
hennes vise sin sjenerøsitet ved å lage myke puter til 
barn som bor på hjelpesentre

Visste du at?
Hjemløshet er et alvorlig problem i lokalsamfunn rundt om 
i verden. Det finnes 100 millioner hjemløse barn som lever 
på gatene rundt om i verden. Nesten halvparten av alle 
hjemløse er familier. Mange av de bekvemmelighetene som 
mennesker tar for gitt, vil være luksus for mennesker som 
ikke har et hjem å gå til.

Hjemløshetsspørsmålet



•  Permanente fargetusjer

•  Tekstiltusjer

•  Små putevar, nåler og tråd

•  Allergivennlig polyesterfiber 

Trinn
1. Hjemmelaget kort – Last ned denne nyttige Rarity-

kortmalen.

2.   Bruk tusjene til å lage bilder på den ene siden av 
putevarene.

3.   Fyll putevaret med polyesterfiber. Sy sammen putevaret 
med hjelp fra en forelder eller en annen voksen.

4.  Be vennene dine om hjelp med å lage en morsom tegning 
eller et kort dere kan gi sammen med puten.

5.   Med hjelp fra en voksen og vennene dine kan du gi putene 
til et lokalt hjelpesenter, sykehus osv. 

HVEM ER GENERATIONON?

generationOn er ungdomsorganisasjonen til Points of Light. Den utløser 
kraften hos barn og tenåringer slik at de kan sette sitt preg på verden. 
generationOn inspirerer og mobiliserer årlig hundretusener av barn og 
tenåringer og gir dem verktøyene de trenger til å gjennomføre tiltak som 
omfatter hjelpearbeid, læring gjennom frivillig arbeid og ungt lederskap. De 
tilbyr også verktøy og ressurser til barn, tenåringer, familier, 
ungdomsarbeidere og lærere slik at de kan hjelpe barna med å forandre 
verden og seg selv gjennom å hjelpe andre. Du finner mer informasjon på 
www.generationon.org

Små putevar, 
nåler og tråd

Permanente fargetusjer

Hjemmelaget kort

Lag en myk pute
Det du trenger




